Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Objednávateľom:
Obchodné meno:
Obec Nededza
Sídlo:
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Zastúpené:
PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO:
00321516
Bankové spojenie: 5604749007/5600
Číslo účtu:
Dexia banka Slovensko, a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Peter Vajda, nededza.ou@stonline.sk
Tel:
041/5980021
(ďalej len „Objednávateľ“ )
a

Zhotoviteľom:
Obchodné meno:
VIA MAGNA s.r.o.
Sídlo:
Nábrežná 2, 038 61 Vrútky
Zastúpená:
Ing. Adrián Ambruš, konateľ, Mgr. Milan Horňák, konateľ
IČO:
36 379 379
DIČ:
2021380823
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu:
2657152753/0200
Kontaktná osoba:
Dr. Milan Horňák
tel:
0908 692 815
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11064/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
čl.I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, pre objednávateľa zhotoviť dielo a vykonať práce takto:
a./ archeologický výskum podľa rozhodnutia KPÚ č. ZA-11/0621-05/REP. a cenovej ponuky
č. 310511/05/12 (príloha 1)
b./ podnikateľské poradenstvo v oblasti archeologického výskumu
c./ grafické dokumentačné práce pri výkone archeologického výskumu
d./ geodetické dokumentačné práce pri výkone archeologického výskumu
e./ koordinácia jednotlivých druhov prác pri výkone archeologického výskumu
f./ vypracovanie nálezovej výskumnej správy
g./ odborná konzervácia nálezov okrem organických materiálov a okrem reštauračných prác
nehnuteľných nálezov, deponovanie nálezov

2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
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3. Objednávateľ a zhotoviteľ týmto zhodne konštatujú, že predmetom tejto zmluvy je
záväzok zhotoviteľa vykonať archeologický výskum podľa zákona o ochrane
pamiatkového fondu a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu.
čl. II
Miesto plnenia zmluvy
Objednávateľ bude vykonávať činnosti ku ktorým sa zaviazal v čl. I. ods.1. písm. a., b.,c.,
d.,e./ tejto zmluvy v Priemyselnom parku Nededza, k.ú. Nededza, (ďalej len terén).
čl.III.
Termín a rozsah plnenia
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne s plnením tejto zmluvy na
základe výzvy zo strany objednávateľa, a to do 4 pracovných dní od vyzvania.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozsahu prác dohodnutých v čl.I. ods.1. písm.
a.,b.,c.,d.e./ tejto zmluvy v koordinácii s harmonogramom stavebných prác.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pokiaľ vznikne potreba väčšieho rozsahu prác,
ako je dohodnuté v čl. I. ods.1/ tejto zmluvy, pokiaľ nepresiahnu limit jedného
pracovného dňa, je zhotoviteľ povinný tieto práce vykonať, a to na základe písomnej
požiadavky objednávateľa a to v rámci ceny dohodnutej v čl. VI. ods.1/ tejto zmluvy.
Pokiaľ by si okolnosti vyžiadali väčší rozsah prác ako je zadefinované v cenovej ponuke
č. 310511/05/12, zhotoviteľ je povinný tieto práce vykonať len na základe osobitného
písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude dohodnutý obsah, rozsah a cena
plnenia. V prípade nehnuteľného nálezu (múru, atď.) bude zvolané stretnutie za účasti
objednávateľa, zhotoviteľa a pracovníka KPÚ ZA, na ktorom sa rozhodne o ďalšom
postupe.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi nálezovú výskumnú správu z
archeologického výskumu vykonaného zhotoviteľom v lehote 60 pracovných dní od
ukončenia prác v teréne. Následne bude správa posúdená odbornou komisiou PÚ SR v
zákonnej lehote. Nálezová výskumná správa bude vyhotovená v 5 exemplároch.
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že výlukou pre účely tejto zmluvy je čas, po dobu
ktorého zhotoviteľ nemôže plniť svoje záväzky z tejto zmluvy najmä z dôvodov:
a./ keď objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť
b./ nevhodných poveternostných podmienok pre vykonanie archeologického výskumu
c./ zásahu štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy, ktorý bude mať za následok
prekážku vo vykonávaní archeologického výskumu zhotoviteľom a v príčinnej súvislosti
s tým budú tvoriť prekážku v plnení záväzkov zhotoviteľa
d./ akýchkoľvek ďalších skutočností alebo udalostí, ktoré nebolo možné predvídať a pre ktoré
nemôže zhotoviteľ v plnení záväzkov plynulo pokračovať
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6. Čas výluky sa nezapočítava do rozsahu plnenia tejto zmluvy dohodnutého v čl. III. ods.2.
a 3./ tejto zmluvy. O čas výluk sa predlžuje termín ukončenia. Predĺženie termínu
ukončenia prác v teréne z dôvodu výluky nie je omeškaním zhotoviteľa.
čl. IV.
Súčinnosť objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na vlastné náklady a zodpovednosť
nasledovnú súčinnosť:
a./ digitálne mapové podklady a ortofotomapu
b./ rozhodnutie KPÚ resp. PÚ o vykonaní výskumu v platnom a plnom rozsahu
c./ súhlas vlastníka pozemku s vykonaním výskumu
d./ včasné informovanie o plánovaných stavebných aktivitách
e./ písomné prehlásenie o priebehu inžinierskych sietí
čl.V.
Súčinnosť zhotoviteľa
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre objednávateľa:
a./ potrebné špecifické archeologické náradie
b./ kvalifikovanú odbornú skupinu pracovníkov
c. / potrebnú skupinu nekvalifikovaných pracovníkov
d./ počiatočné aj následné čistenie pozemku (minimálne jeho skúmaných častí ) za účasti
archeológa a za použitia dohodnutej stavebnej techniky
e./ odstránenie spevnených plôch
f./ kombinované použitie uvedenej stavebnej techniky v požadovanom rozsahu počas celého
výskumu
čl.VI.
Cena diela a platobné podmienky
1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodli na cene diela dohodnutého v čl. I. ods.1 písm. a./ až f./
tejto zmluvy v celkovej výške 9820 EUR bez DPH ( slovom: deväťtisícosemstodvadsať
eur) za celý archeologický výskum v zmysle cenovej ponuky č. 310511/05/12.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť konečnú cenu diela dohodnutú v čl.VI. ods.1. tejto
zmluvy podľa faktúr predložených zhotoviteľom.

3.

Fakturované práce musia byť pred vystavením faktúry odsúhlasené zodpovednou osobou
určenou objednávateľom v odovzdávacom protokole, ktorého kópia bude tvoriť prílohu
faktúry. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa odsúhlasenia prác objednávateľom.
Nedodržanie termínu úhrad faktúr sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
čl.VII.
Ďalšie ujednania

1. Objednávateľ sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa ako
i zamestnanci právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré budú pri plnení záväzkov
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zhotoviteľa z tejto zmluvy zmluvnými partnermi zhotoviteľa a ktoré budú vykonávať
práce na pracovisku ( terén) objednávateľa, dostali informácie a pokyny na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce platné pre jeho pracoviská (terén), a to v súlade
s ustanovením § 6 ods.4/ zák. 124/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje viesť denný výkaz prác v teréne s vyznačením prípadných
výluk ( s uvedením času a dôvodu výluky ) a tento výkaz na požiadanie predložiť
objednávateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy, ktoré majú byť doručené
druhej zmluvnej strane je možné posielať i elektronickou poštou alebo faxom s tým, že
v lehote 2 pracovných dní nasledovne, budú odoslané aj písomne poštou.
čl.VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi
zmluvy a zmluvné strany sú ňou viazané.
2. Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť ani po márnom uplynutí 6 mesiacov od jej
uzatvorenia, stráca zmluva platnosť a zmluvné strany ňou nie sú viazané.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe vzájomnej písomnej dohody oboch
zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
O tom bola táto zmluva spísaná, oboma účastníkmi zmluvy prečítaná a vzájomne vysvetlená
a na znak toho, že predstavuje ich slobodnú , vážnu a omylu prostú vôľu a neobsahuje
podmienky odporujúce dobrým mravom ani zásadám poctivého obchodného styku ani žiadne
neprimerané alebo jednostranne nevýhodné podmienky, túto zmluvu dnešného dňa podpísali.
V Nededzi dňa 7.6.2011

Vo Vrútkach dňa 6.6.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Nededza

VIA MAGNA s.r.o.

PhDr. Peter Vajda
starosta

Ing. Adrián Ambruš
konateľ

Dr. Milan Horňák
konateľ
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